De menselijke maat
Weert heeft een aantal spraakmakende titels behaald in de afgelopen jaren waaronder Groenste
regio van de wereld, Sportstad van Nederland. Maar wat is hier de verbindende factor? Juist ja, de
mensen die het mogelijk maken. Weert heeft een hecht verenigingsleven waar we trots op mogen
zijn. Wij voelen ons verbonden met de stad. Dat is te zien in de vele gezinnen die vrij nemen met
kermis, de massale opkomst bij lokale voorstellingen, de betrokkenheid bij projecten in de buurt en
ja, ook door de kritische blik die wij op onszelf werpen. Het is niet snel in een keer goed, en de
Weertenaar houdt ervan om te klagen om vervolgens te zeggen dat het ‘toch waal good woor’. Het
gras is dan ook vaak groener bij de buren voor een Weertenaar, maar toch zit hij liever in zijn eigen
tuin. Want stiekem is hij best trots op ‘zien stedje’. En dat komt niet door de titels die de stad heeft
verworven, die zijn slechts een bevestiging en worden als niet relevant afgedaan (maar uiteraard wel
uitvoerig besproken met niet‐Weertenaren). De trots ligt in de mensen, die nog wat voor elkaar over
hebben, die geweldige ideeën hebben en net zo lang naar medestanders en middelen zoeken totdat
ze hun dromen kunnen realiseren.
Weert zit in ons DNA
Weert Lokaal is van mening dat we de menselijke maat als maatstaf moeten blijven gebruiken bij het
bepalen van onze keuzes. Dit is nodig om de ombuigingen die voor ons staan vorm te geven. Weert
Lokaal wil daarom juist investeren in de mens en bestaande goede zaken niet zomaar afbreken.
Daarnaast dient er ruimte te zijn voor nieuwe initiatieven. Of het nu gaat om sport, groen of cultuur.
Weert is geen stad met één duidelijk kenmerk, Weert is een smeltkroes van allerhande activiteiten
die gedragen worden door betrokken inwoners met hart voor de stad.
Nu doorpakken!
De Weerter inwoners zijn zeer betrokken bij hun stad, maar vragen wel om transparantie van de
gemeente om het draagvlak te vergroten. Als we meer participatie willen, dan moet er meer kunnen,
moeten zaken gemakkelijker gaan en moeten we menselijker met elkaar omgaan. Eerlijk en open. Dit
verwachten wij ook van deze gemeenteraad, nu doorpakken is ons credo. Volgens ons biedt
verandering kansen. De beslissingen die wij nu nemen zullen onze gehele gemeenschap raken, daar
komen we niet onderuit. Maar verandering is noodzakelijk om klaar te zijn voor de toekomst, we
kunnen niet doorgaan zoals we altijd gedaan hebben. Als voorbeeld kunnen we de OZB noemen. Wij
zijn er de laatste jaren in geslaagd de OZB niet of zo weinig mogelijk te verhogen. Naar nu blijkt
worden we daarvoor door het rijk beboet en dat is frustrerend. Het kan zelfs zo zijn dat we zelfs met
de voorgestelde verhoging toch nog een boete krijgen. Extra frustrerend dat we dat van tevoren niet
kunnen zien, dus om het risico zo laag mogelijk te houden volgen wij het college in haar voorstel.
Motie OZB
Als grootste partij willen wij ons inzetten om de aankomende verandering te dragen. Vandaar dat
Weert Lokaal het eens is met de richting die dit college aanneemt. Dat neemt niet weg dat we met
een aantal voorstellen moeite hebben, en daarvoor zullen we een aantal moties indienen. We zullen
kritisch blijven ten aanzien van de besluiten die het college zal nemen op de uitvoering van de
projecten.

Creatieve verbindingen
De focus zal volgens Weert Lokaal de komende jaren moeten gaan liggen op samenwerking en
verbinding. We zullen steeds meer met minder geld moeten realiseren, en dat gaat simpelweg niet
alleen. We moeten de verbinding zoeken, dit gaat essentieel zijn om de bestaande voorzieningen in
stand te kunnen houden die Weert haar inwoners nu nog kan bieden. Ook in het kader van subsidies
is verbinding belangrijk. Zo kan een subsidie een mogelijkheid zijn om sport, onderwijs, cultuur en
WMO met elkaar te verbinden en inwoners van onze gemeente op een andere wijze bij activiteiten
te betrekken. Hierbij is het essentieel dat initiatieven van inwoners gewaardeerd worden, en niet
automatische leiden tot een verbreding van het takenpakket van Punt Welzijn. Zo kan iedereen mee
blijven doen.
Samenwerking op sociaal gebied
In de vorige raadsperiode hebben wij reeds een budget ingesteld voor vernieuwende initiatieven ten
aanzien van de veranderingen in het sociaal domein. Afgekort de 3D’s. Tot nu toe zijn we
voortvarend omgegaan met de 3D’s en hebben we ondanks grote bezuinigingen vanuit het rijk ons
voorzieningenniveau op peil weten te houden voor de meest kwetsbare mensen. In alle eerlijkheid
moeten we stellen dat ook deze keuzecatalogus weer onontkoombare bezuinigingen laat zien.
Aandachtspunt voor Weert Lokaal is het budget voor sociaal maatschappelijke doeleinden, dat wordt
3x ingezet en daarmee volledig opnieuw bestemd. In dit onderdeel zijn wij het eens met het
voorgestelde innovatiebudget 3D’s, maar wij wachten graag de uitwerking af van fondsvorming
ondersteuning burgerinitiatieven en zullen dit na de uitwerking beoordelen. Alleen voor de
omvorming cultuur en maatschappij verzoeken wij om een andere dekking te zoeken en dit geld
geoormerkt te houden voor sociaal maatschappelijke doeleinden, gezien de grote bezuinigingen in
het sociaal domen denken we dit budget nog hard nodig te hebben en let wel er wordt in deze
bezuinigingsronde al zwaar bezuinigd op de WMO en het participatiebudget.
We zijn voor vernieuwing in cultuur en maatschappij en de daartoe behorende initiatieven om
subsidie te verkrijgen. En als we meer en meer een participatiegemeente worden zoals alle plannen
vragen, dan zullen we hier de volgende fase in moeten gaan. In dat kader vindt Weert Lokaal zaken
als een Lefbudget voor het inspireren en stimuleren van inwoners een zeer goed initiatief waar gave,
unieke projecten uit voort kunnen komen zoals in het verleden het calisthenicspark.
Motie Nuggers
Gratis citymarketing
Wij vragen het college ook om nog meer de verbinding te zoeken tussen sport en cultuur. Mooie
evenementen trekken ook bezoekers van buiten Weert. Bij deze activiteiten mag ook meer de
verbinding gezocht worden om tot gratis citymarketing te komen. Denk hierbij aan de NK Triatlon of
het Sinterklaashuis. Door intensievere samenwerking worden de activiteiten beter belicht, krijgen
mensen een groter podium om zichzelf te profileren en krijgen bezoekers nog meer moois te zien.
Wat ook weer ten goede komt voor de beleidsterreinen toerisme en recreatie.
Co‐creatie als kans

Daarnaast moeten we ook meer en meer de verbinding zoeken tussen lokale projecten en
provinciale steun en tussen gemeente en inwoners. Hier kunnen belangrijke grote
cofinancieringsprojecten door ontstaan zoals Weert‐West en de School op Laar, maar ook gave
kleinere projecten zoals het onlangs gerealiseerde klimbos en de waterskibaan bij de IJzeren man. In
dit kader van verbinding en co‐creatie kiest Weert Lokaal ervoor om te investeren in het
Munttheater, wel met de nadrukkelijke wens om een nog hechtere samenwerking met het Rick, de
Bibliotheek en de Bosuil. Daarbij vragen wij het college om ook hier te kijken naar provinciale
mogelijkheden.
Clustering van sportaccommodaties is een noodzaak, dat klinkt als onmogelijk maar de werkelijkheid
laat een andere ontwikkeling zien. Verenigingen kampen met een terugloop van leden en
vrijwilligers, waardoor de bezettingsgraad van voorzieningen afneemt. Ook dit schept kansen om
mensen met elkaar te verbinden. Naast clustering ligt er het voorstel om subsidies te verlagen en de
tarieven op accommodaties te verhogen, hetgeen impact heeft op de verenigingen van Weert. Weert
Lokaal vraagt het college verstandig om te gaan met deze keuzes en de combinaties hiervan. Sport en
cultuur zijn belangrijke pijlers in de maatschappij, zowel voor jeugd als volwassenen. Het zijn
middelen om mensen te verbinden, met als extra pluspunt dat zij hun toegevoegde waarde bewezen
hebben op het gebied van preventie en gezondheid, jeugdbeleid, onderwijs, waarden en normen,
integratie, verbinding in wijken en veiligheid.
Motie Parkeren
Ten slotte enkele wensen voor Weert
Weert Lokaal het college nadrukkelijk om eventuele meevallers in de komende maanden deels in
mindering te brengen op de toch wel erg zware bezuiniging op subsidies om het verenigingsleven,
waar we trots op zijn te sparen.
We spreken de hoop uit dat het voorstel om opnieuw te komen tot de invoering van een BIZ nu wel
zal lukken, dat zou voor nieuwe impulsen kunnen zorgen. Voor wat betreft de prioriteit om het Jacob
van Hornemuseum te renoveren wachten we de museumnota af. We gaan er van uit dat het
vervangen van de voegvullingen en de fundering van de oude markt betekent dat we daar jaren geen
omkijken meer naar hebben. Het speelruimteplan ligt klaar om uitgevoerd te worden en Weert
Lokaal is van mening dat uitstel niet moet leiden tot afstel. Voor een aantal grote projecten vinden
wij het essentieel om een onderbouwing te krijgen voor de noodzaak, denk hierbij aan het
Waterfront, de Spoorlijn en Weert‐West.
Verder pleiten wij ervoor dat bezuinigingen die ingeboekt worden wel echte bezuinigingen zijn.
Motie Groenafval
Geacht college en raad, en de vele medewerkers van de Gemeente Weert. Jullie hebben de
afgelopen maanden samen keihard gewerkt aan de totstandkoming van de keuzecatalogus. Voor dit
vele werk wil de fractie van Weert Lokaal u allemaal heel hartelijk bedanken. Chapeau!!

